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“Ik heb broers en zussen 
gekregen, mensen die naar 

me omkijken en me 
aandacht geven.” 

“Het was leuker dan ik had gedacht!” 
Lucas (9) is nog niet thuis van de 
‘Ontmoeting’ of hij wil zijn mening al 
kwijt. “Wat een lieve mensen en wat was 
het gezellig, ik wil er wel vaker heen.” Het 
maakt ons dankbaar wanneer we dit een 
aantal weken na onze eerste ‘Ontmoeting’ 
van zijn moeder horen. 
 
Vakantietijd 
Het zal voor de meesten van jullie inmiddels 
vakantietijd zijn wanneer deze nieuwsbrief bij 
je op de (elektronische) mat valt. Tijd om bij 
te komen, te genieten van het mooie weer en 
ook om je weer op te laden. Voor veel 
mensen ook een tijd van bezinning en 
vooruitkijken. Om plannen te maken voor het 
nieuwe seizoen. In deze nieuwsbrief willen 
we daar ook over vertellen, maar niet voordat 
we jullie hebben meegenomen in een korte 
terugblik over het afgelopen halfjaar. 
 
Dankbaar 
Zo voelen we ons als we terugkijken naar 
deze periode. We hebben weer een Alpha 
mogen geven met ons A-team. Heel mooi 
zijn altijd weer de getuigenissen die we op de 
feestelijke slotavond mogen horen: “Ik heb 
geleerd om te zijn wie ik ben, omdat ik Gods 
geliefde kind ben”, zo konden we een 
deelnemer horen zeggen. “Ik heb broers en 
zussen gekregen, mensen die naar me 
omkijken en me aandacht geven”, zo 
vertelde een ander. Ook heel mooi was het 
feit dat we deze Alpha voor het eerst konden 
organiseren namens en met steun uit drie 
kerken in Buitenpost. 
 

Ook heel dankbaar zijn we voor de Bèta-
groep waarover we in onze vorige 
nieuwsbrief schreven. Met deze groep oud-
Alpha deelnemers gaan we, op hun verzoek, 
na de vakantie meer de ‘diepte’ in. Ze 

hebben het verlangen om meer en meer op 
Jezus te gaan lijken, en daar mogen wij ze 
bij gaan helpen. 
 

Ook dankbaar zijn we voor de contacten die 
we in de afgelopen maanden hebben kunnen 
leggen met de burgerlijke gemeente. In het 
kader van de WMO komt er veel op hen af 
en wij zien dit als een kans om te 
onderzoeken in hoeverre Butterfly hierbij ook 
dienstbaar kan zijn. Verderop in deze 
nieuwsbrief meer hierover. 
 

Dankbaar zijn we ook voor de maandelijkse 
‘Ontmoeting’ die we sinds april op de 
zondagochtenden houden. De eerste keer 
hielden we een paasbrunch met mensen uit 
verschillende culturen. Stuk voor stuk 
mensen met een eigen verhaal en verleden 
en waarvan sommigen nog nooit in een kerk 
geweest waren. We spraken met elkaar over 
wat Pasen voor je betekent. En we hebben 
ballonnen opgelaten met een 
paasboodschap waarvan er eentje een 
afstand van bijna 250 kilometer aflegde. 
Mooi is ook dat we de training tot 3DM-coach 
konden afronden. Getraind door ECM-
collega Tjerk van Dijk, kunnen we nu ook 
voor Nederland Zoekt… aan de slag als 
huddelcoach. Een huddel kent aspecten van 
intervisie en supervisie, maar het meest 
opvallende bij een huddel is de veilige 
omgeving waarbinnen mensen leren, 
bemoedigd worden, worden uitgedaagd en 
aanspreekbaar zijn. 
 

Verder besteedde het Friesch Dagblad 
aandacht aan ons initiatief door een interview 
te plaatsen in hun weekendbijlage op 13 juni. 
Je kunt het artikel downloaden van onze 
website www.butterfly.nu onder ‘nieuws’. 
 
Leergemeenschap 
Van 28 t/m 30 mei namen we, samen met 
onze teamleden Ron en Sietske Wolsink, 
deel aan de Leergemeenschap van 
Nederland Zoekt… De onderlinge band 
binnen het team is tijdens dit seminar 
opnieuw versterkt. Deze tweede driedaagse 
stond in het teken van ‘vermenigvuldigend 
leiderschap’. De centrale vraag (of uitdaging 
zo je wilt) was, hoe we groeien in het nemen 
van verantwoordelijkheden, als logisch 
gevolg van discipelschap, als een ‘pijplijn’ 
kunnen inbedden in onze beweging. Als je 
dat goed doet, komen talenten van mensen 
naar boven en ontstaat er een verlangen om 
verantwoordelijkheid te nemen. 

Lieve familie en vrienden, 

Afsluitende Alpha-avond met maaltijd 

http://www.butterfly.nu


‘Ons verlangen is om in verbinding te komen met 
hen die op zoek zijn naar antwoorden op hun 

levensvragen en voor wie een kerkgebouw als 
plek voor antwoorden geen optie (meer) is.’ 

Zo’n leven willen wij ook leven. Als 
discipelen van Jezus die op hun beurt 
ook weer discipelen maken. Waarin 
balans zit tussen Boven (onze relatie 
met God), Binnen (die met broers en 
zussen om ons heen) en Buiten (met 
hen die Jezus (nog) niet kennen). Het 
vinden van deze balans geldt niet 
alleen voor onszelf als individu, maar 
ook voor ons als team. Die balans 
geven we onder meer vorm door 
geregeld een gebedsuur te houden en 
samen eten. En ook voor de Buiten-
dimensie zijn we op zoek naar 
invulling. Daarbij is het de vraag hoe 
we in contact kunnen komen met 
kwetsbaren in onze omgeving. We 
zijn kort geleden in contact gekomen 
met de gemeentelijke welzijns-
instelling die in het kader van de 
WMO een ‘maatjesproject’ wil gaan 
opzetten in ons dorp. We weten niet 
hoe dit zich verder gaat ontwikkelen, 
maar het is misschien een prachtige 
manier om onze Buiten-missie 
invulling te geven. 
 
Financiën 
We zijn heel dankbaar voor de nieuwe 
donateurs die zich aangemeld hebben 
sinds onze vorige nieuwsbrief. Zij 
versterken de groep vrienden die ons 
al langer steunen. Jullie maken het 
mogelijk dat wij door kunnen gaan 
met ons mooie werk! Heel hartelijk 
dank voor jullie steun. 
 

Voor alle anderen hopen en bidden 
we dat je door deze nieuwsbrief je de 
uitdaging aan wilt gaan om ons te 
steunen en zo ook onderdeel uit te 
gaan maken van onze missie. In de 
colofon staan hiervoor alle gegevens. 
Heel hartelijk dank voor jouw 
betrokkenheid! 
 
Tot slot. 
Rond het uitkomen van deze 
nieuwsbrief start ook de New-Wine 

Gebedspunten: 

 Om inzicht en wijsheid om hen 
waarin wij investeren, goed te 
kunnen begeleiden in het groeien 
in hun relatie met Jezus. 

 Om nog meer mensen op ons 
pad die Jezus nog niet kennen. 

 Voor deelnemers aan de 
september Alpha. 

 Om uitbreiding van onze 
vriendenkring zodat we dit werk 
kunnen voortzetten. 

 Om uitbreiding van en vrucht op 
de contacten met verschillende 
instanties en platformen. 

Amo en Martha Draijer zetten zich 
binnen Butterfly in voor discipelschap 

en gemeentestichting in Friesland. 
Amo en Martha zijn financieel 

afhankelijk van giften. Je kunt hen 
steunen door een gift over te maken 
op: NL02INGB0000254997, st. ECM 
Nederland o.v.v. fonds BUTTERFLY 

 

butterfly.nu 
 

  ECM-Nederland, Postbus 861, 7400 
AW Deventer, Nederland, 

 0570-637537, 

www.ecmnederland.nl 
ecmnederland@ecmi.org 
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verlangt 
Buitenpost 

verbinding  

De ballonnen worden opgelaten 

Met z’n allen lunchen na de Ontmoeting 

Plannen maken op de Leergemeenschap 

Amo en Martha 

Draijer  

zomerconferentie. Daar zien we 
enorm naar uit en ook dit jaar vinden 
we het weer fijn om deel uit te maken 
van en te dienen in het Ministry-team. 
Als je daar ook bent, willen we heel 
graag tijd vrijmaken om in gesprek 
met je te gaan op het dorpsplein of 
voor de tent of caravan. Mogelijk tot 
ziens in Biddinghuizen! 

Maatjesproject 
Wij hebben een verlangen om ons leven meer en meer vorm te geven zoals 
Jezus ons dat voorgedaan heeft. In de Bijbel lezen we hoe Hij zijn leven leefde en 
zijn volgelingen daarin voorging. Ze werden in zijn leven ondergedompeld doordat 
Hij hen daar toegang toe gaf. Daarmee discipelde Hij hen. En dat stopte niet op 
het moment dat het officiële programma afgelopen was, nee dat ging door tot in 
alle aspecten van het leven. 

Ballonkaartjes met een paasboodschap 

http://www.ecmnl.nl/raak-betrokken/geven/?worker=Amo+Martha+Draijer
http://butterfly.nu/
http://www.ecmnederland.nl
mailto:ecmnederland@ecmi.org


Financiële toezegging - ondersteuning Amo en Martha Draijer 

European Christian Mission Nederland 
Postbus 861, 7400 AW, Deventer  
IBAN: NL02INGB0000254997 - BIC: INGBNL2A  
Incassant ID: NL52ZZZ411794470000 
 

Ondergetekende   * Machtigt st. ECM Nederland (voorkeur)   

     * Maakt zelf over 

Het bedrag van:  €…………………….. 

Bestemd voor:    ondersteuning Amo en Martha Draijer 

Frequentie: * maand * kwartaal * half jaar * jaar * eenmalig  

Naam:  ______________________________________________________ 
  

Adres:  ______________________________________________________  

Postcode: ________________Plaats:_____________ _________________  

Land:  __________________ E-mail:_______________________________  

IBAN: 

 

Telefoon:   ________________________     

Datum ondertekening  ___ -___ - 20____ 

 

Handtekening:  ________________________________________________  
 

datum ingang machtiging (dag-maand-jaar):   _____ -_____ - 20____ 

Als u ECM machtigt en door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan European Christian 
Mission Nederland om eenmalig of doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een 
bedrag van uw rekening af te schrijven. Dit bedrag zal rond de 25ste van de maand volgend op de 
ingangsdatum van deze Sepa-machting worden geïncasseerd. Als u het niet eens bent met deze 
afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met 
uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. Een machtiging kunt u ten alle tijden stoppen door 
contact op te nemen met ECM. 

opsturen naar ECM Nederland - Postbus 861 - 7400 AW Deventer 

* Aankruisen wat van toepassing is 


